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 עתירה  למתן  צו  על תנאי ובקשה לדיון דחוף
 

 הצו המבוקש: –פתח דבר 

 

העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מתבקש בזה להוציא צו על תנאי המופנה למשיבים והמורה להם בית המשפט 

 להתייצב וליתן טעם, כדלקמן:

 (להלן: "תקנות נתוני מיקום"). 2020-מדוע לא יבוטלו תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף .1

 ו/או:

הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף מדוע לא יבוטלו תקנות שעת חירום (הסמכת שירות  .2

 (להלן: "תקנות השב"כ"); 2020-הקורונה החדש), התש"ף
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 לחילופין:

מדוע לא יקבע, למצער, כי יש לצמצם את תחולת התקנות ולקבוע כי מוחרגות מהן אוכלוסיות מסוימות של אזרחים, ובין  .3

העיתונות ועל החסיון העיתונאי, כך שיקבע כי לא יערך איכון של עיתונאים היתר תוך התייחסות לצורך בשמירה על חופש 

ו/או כי לא יערך עיבוד מידע טכנולוגי על אודות טלפונים ניידים של עיתונאים, וזאת נוכח הערכים הציבוריים החשובים 

 הגלומים בחופש העיתונות ובעקרון של חסיון מקורות;

 לחילופין:

ו סייגים להפעלת הסמכות המוקנית בתקנות במידה הנדרשת כדי להגן על חופש העיתונות ועל א מדוע לא ייקבעו תנאים .4

החיסיון העיתונאי, ובכלל זה, לקבוע כי טרם איכון הטלפון הנייד של עיתונאי או עיבוד מידע מטלפון נייד שלו נדרש לקבל 

ן נייד של עיתונאי או עיבוד מידע מטלפון נייד אישור של שופט בית המשפט המחוזי ו/או לקבוע כי במקרה של איכון טלפו

שלו יעשה הדבר בצורה נקודתית בלבד מבחינת ימים ושעות שמאוכנים או מבחינת ימים ושעות שהמידע ביחס אליהם 

 מעובד ו/או לקבוע תנאים אחרים המסייגים את התקנות וממתנים את פגיעתן הקשה בחופש העיתונות.

 

אים בישראל (להלן גם: "ארגון העיתונאים"), תקנות נתוני מיקום ותקנות השב"כ (להלן לטענת העותר, ארגון העיתונ

איכון בלתי מוגבל ופוגעני, וכן שמירת נתוני איכון, של עיתונאים העושים  –בין היתר  –יחד: "התקנות") מאפשרות 

מידתית בחופש העיתונות  מלאכתם העיתונאית במסגרת עיתונות חוקרת ומבקרת, ופוגעות, בשל כך, בצורה שאינה

 ובעקרון של חסיון מקורות עיתונאים (להלן גם: "חסיון מקורות" או "חסיון עיתונאי"). 

 

לטענת העותר, בעיתות חירום יש חשיבות רבה במיוחד, שאינה פחותה מבעיתות רגילות, בפיקוח ובקרה על מוסדות 

ת לעת הזו, וכמו שבג"ץ נתן דעתו בהחלטתו מיום השלטון. כמו שאין מחלוקת על חשיבותה של הביקורת השיפוטי

לחשיבות הפיקוח של הכנסת ומוסדותיה (ועדות הכנסת) על מוסדות השלטון האחרים (ובהם הממשלה,  19.3.2020,1

כרשות המבצעת), כן יש חשיבות רבה ביותר, בתקופה קשה זו, לביקורת עיתונאית, הנחשבת חלק מ"הרשות 

. הביקורת העיתונאית אינה יכולה להתקיים ללא כלי העבודה העיקרי שלה (המשול המבקרת" (הרשות הרביעית)

ל"סכין מנתחים" בעבודת הרופא המנתח) שהוא החסיון העיתונאי. פגיעה בחופש העיתונות באמצעות פגיעה בעקרון 

נות, ובתוך כך החשוב של חסיון מקורות עיתונאיים עלול לפגוע קשה, בצורה בלתי מידתית וחמורה, בחופש העיתו

 בדמוקרטיה הישראלית, בשלטון החוק, ואף בבריאות הציבור.

 

אשר לכך, נזכיר כבר בשלב זה, כי הערכים הנ"ל, דמוקרטיה, שלטון החוק ובריאות הציבור, זקוקים לעיתונות חוקרת 

כביר (שחלקן ומבקרת, המאפשרת תפקודם הנאות על דרך של פיקוח וביקורת על פעולתם, וכי קיימות דוגמאות למ

יובאו בקצרה בהמשך), לתרומתם של העיתונות ושל חופש העיתונות, לערכים, זכויות ואינטרסים נעלים אלה. אמור 

בשעה  –מעתה: כדי לשמור על הדמוקרטיה הישראלית ועל שלטון החוק (המצויים כיום בשעתם הקשה, או למצער 

ול להיות חולק על חשיבותה) יש חשיבות רבה ביותר, סגולית מיוחדת) וכדי לשמור על בריאות הציבור (שכמובן לא יכ

 ומיוחדת, בשמירה כבבת עין על העיתונות החופשית ובתוך כך על העקרון של חסיון מקורות.

 

                                                      
ראש הממשלה ' האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 2135/20 ץ"בג; 'ראש הממשלה ואח' ד שחר בן מאיר נ"עו 2109/20ץ "בג1 

החלטה ראשונה  .'ראש הממשלה ואח' נ' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח –עדאלה  2141/20ץ "בג; 'ואח
 , לאחר דיון ראשון. נתייחס לעתירות אלה גם בהמשך.19.3.2020לגופן של מחלוקות ניתנה ביום 
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עוד טוען העותר, כי המדינה נתנה דעתה במסגרת תקנות שעת חירום אחרות שתוקנו בשבוע שחלף (תקנות שעת 

), לחשיבות עבודת 2020-במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ףחירום (הגבלת מספר העובדים 

מאותן סיבות  2העיתונאים והחריג מקומות עבודה העוסקים בתקשורת חדשותית מהמגבלות החלות בתקנות אלה.

שהוא המאפשר כאמור, החסיון העיתונאי  –ממש, הרי חיוני לא פחות להותיר בידי העיתונאים את כלי עבודתם העיקרי 

שאין ולא יכול להיות חולק בדבר חשיבותה  –להם לבצע מלאכתם. ודוק: כדי שהעיתונאים יבצעו את מלאכתם 

לשמירה על חופש הביטוי, על זכות הציבור לדעת, על הדמוקרטיה ושלטון החוק וגם על בריאות הציבור (ועל כך, 

 יש הכרח לשמר לעיתונאים את כלי העבודה שלהם. –להלן) 

 

היום, לא פחות מתמיד ואולי אפילו דווקא יותר מתמיד, נדרשת עבודה עיתונאית אמיצה ואחראית, שתמשיך 

לסקר את המערכת הפוליטית במדינת ישראל ולחשוף את תחלואיה; שתמשיך לבחון את מערכת הבריאות 

בטיפול בבעיות, וליקויים ומדיניותה וקשייה, לרבות קשיי תקציב, קשיים לוגיסטיים, חסרים, חוסר קוהרנטיות 

אחרים שעלולים חו"ח לפגוע בבריאות הציבור; ושתפעל בשאר מישורי החיים. המשברים הפוקדים את ה"כפר 

הגלובלי" ואלה הפוקדים את המדינה באופן ספציפי זקוקים לבחינה מדוקדקת ולעינה הביקורתית של העיתונות 

בין היתר מתוך  –לחופש הדעות להמשיך לפעול, כמובן  שתביא את הנושאים השונים בפני הציבור ותאפשר –

מטרה לתקן את הטעון תיקון. ללא ביטול התקנות ו/או תיקונן הדרמטי באופן שיאפשר שמשירה על חופש 

העיתונות וחסיון מקורות עיתונאים, עלול להיווצר אפקט מצנן משמעותי שיגרום לפגיעה ישירה או עקיפה 

 מלאכתם.ביכולת של עיתונאים לבצע 

 

ונדגיש: זו תקופה מורכבת לחברה הישראלית, של התמודדות עם מגפת הקורונה ועם משבר פוליטי חסר תקדים. אולי 

ברגעים אלה ממש פקיד בכיר בממשלה מעוניין להעביר לעיתונאי מידע שיחשוף מחדל משמעותי בטיפול במגפת 

ית משמעותית במשק. והנה, הכלי המרכזי שמאפשר חשיפה שתציל חיים רבים ו/או תחסוך פגיעה כלכל –הקורונה 

חשיפות כאלה שכה חשובות לאינטרס הציבורי הוא החסיון העיתונאי שמגן על המקור ומאפשר לו להעביר את המידע 

החשוב. התקנות שתוקנו עלולות בסבירות גבוהה ביותר ליצור אפקט מצנן משמעותי ביותר ופוגעני, שעלול לפגוע 

לתי מידתית ביכולת להגיע לחשיפות עיתונאיות דרמטיות כאלה, וזאת דווקא בעת שהן נדרשות בצורה דרמטית וב

 ביותר.

 

נוכח האמור, מתחייב כי התקנות יבוטלו ו/או למצער מתחייב תיקונן של התקנות באופן שלא יפגעו בעקרונות חשובים 

 דים דלעיל. חופש העיתונות וחסיון מקורות, הכל כאמור וכמפורט בפירוט הסע –אלה 

 

                                                      
ת שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), התוספת לתקנו 2

הקובע כי  –) לתקנות 2(ז)(2, כוללת מוסדות מוחרגים מהתקנות. ההפניה לתוספת היא בסעיף 2020-התש"ף
ן מקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת יוחרגו מהוראות התקנות. התוספת מחולקת למגזרים ובי

היתר מגזר התקשורת ונקבע במפורש כי מקום עבודה העוסק בשידורי חדשות, אתרי חדשות, ועיתונים 
 שעניינם חדשות, לרבות הדפסה וחלוקה, אינם באים בגדר ההגבלות שבתקנות.



4 
 

לאחר ששתי פניות ליועץ המשפטי לממשלה, פנייה שנשלחה טרם תיקון התקנות  22.3.2020עתירה זו מוגשת היום, 

לא נענו כלל. העותר מתנצל בפני בית המשפט העליון הנכבד על העיתוי  3ופנייה נוספת שנשלחה לאחר תיקונן,

ות שהוגשו בנושא, וכאשר התקיים כבר דיון ראשון בשלוש בהגשת העתירה, המוגשת ימים ספורים לאחר עתירות אחר

הטעם לעיכוב קל זה הוא המתנת הח"מ לתשובת היועץ המשפטי לממשלה לפניות אליו, תשובה  4עתירות אלה.

שבוששה לבוא עד למועד כתיבת שורות אלה, כמו גם הצורך של הח"מ לעסוק בעניינים דחופים אחרים של עובדים 

רי ארגון העיתונאים שעמדו בפני פגיעה קשה בתנאי העסקתם ובזכויותיהם כעובדים. בהתייחס שהם עיתונאים, חב

לטעם האחרון, יצוין כי בשבוע האחרון הח"מ, כב"כ ארגון העיתונאים המופקדים על זכויותיהם, היו אנוסים לפעול 

הגיש עתירה קיבוצית (סכסוך , ואף ל5מיידית כדי לאפשר חתימה מהירה על הסכמים קיבוציים במספר כלי תקשורת

מכל מקום, העותר  6עיתונאים. 700 -קיבוצי) בקבוצת ידיעות, כנגד שלוש החברות בקבוצה המעסיקות למעלה מ

סבור שהעתירה המוגשת בזה חשובה ומעלה בעיות ייחודיות (פגיעה בעקרון חוקתי נוסף) שלא הובאו בפני בית 

כמובן, מחשיבותן. בנסיבות  –ות המוזכרות לעיל, וזאת מבלי למעט המשפט העליון הנכבד בשלושת העתירות האחר

אלה, מבקש העותר מבית המשפט העליון הנכבד לדון בעתירה המוגשת על ידו, בנפרד ו/או ביחד עם שלוש העתירות 

ועד גם אם היה מקום להגיש את העתירה במ ודוק: 7 האחרות (וזאת ככל שיהיה דיון נוסף בשלושתן או באיזה מהן).

מוקדם יותר, וגם אם היה מקום לפנות קודם לכן לגורמים נוספים, הרי שבמקרה זה קיים אינטרס ציבורי מן המעלה 

הראשונה לדון בעתירה לגוף העניין, והוא האינטרס הציבורי בחופש העיתונות, והלכה היא שאינטרס כזה גובר על 

 .כללי הסף (כגון בעניין שיהוי)

 

עון, כי ערך העיתונות החופשית (חופש העיתונות) הוא הערך היחיד הנפגע או כי רק עיתונאים אין בעתירה זו כדי לט

זכאים להחרגה מיוחדת מהתקנות, מחמת מקצועם. יתכן בהחלט כי מקצועות נוספים זכאים להגנה כאמור, וזאת 

ויותיהם של עיתונאים ועל בנוסף לטענות הכלליות לעניין פגיעה בפרטיות ובערכים נוספים. העותר, כמופקד על זכ

 השמירה על חופש העיתונות, ממקד עתירתו בנושאים אלה.

 

 ואלה נימוקי העתירה ופרטיה.

 

                                                      
 .19.3.2020ומכתב מיום  15.3.2020מכתב מיום  3

האגודה לזכויות  2135/20ץ "בג; 17.3.2020העתירה הוגשה ביום  – 'ראש הממשלה ואח' ד שחר בן מאיר נ"עו 2109/20ץ "בג4 
המרכז המשפטי לזכויות  –עדאלה  2141/20ץ "בג; 18.3.2020העתירה הוגשה ביום  – 'ראש הממשלה ואח' האזרח בישראל נ

התקיים ביום . דיון ראשון בעתירות 18.3.2020העתירה הוגשה ביום  –' ראש הממשלה ואח' נ' המיעוט הערבי בישראל ואח
 .("העתירות הקודמות בנושא"בשעות הבוקר (להלן ביחס לעתירות אלה במצורף:  19.3.2020

נחתמו הסכמים קיבוציים ב"טיים אאוט" וב"וואלה". במקומות עבודה אחרים שהם כלי תקשורת מתקיימת  5
עי ומשפטנים, "סביב הידברות ו/או משא ומתן קיבוצי, המחייבת עבודה אינטנסיבית של עובדי איגוד מקצו

וזאת על מנת למנוע פגיעה בלתי חיונית בציבור העיתונאים בארץ וביכולתם לשרת את הציבור  –השעון" ממש 
 בעת הזו.

שלוש החברות המעסיקות עיתונאים ב"קבוצת ידיעות" הן: ידיעות אחרונות בע"מ, ידיעות תקשורת בע"מ  6
-בשלושתן ניסתה הנהלת הקבוצה לפעול חד –) ynet) בע"מ ((מקומונים), וידיעות אינטרנט (שותפות רשומה

 19.3.2020בעניין קבוצת ידיעות הוגשה בקשת צד בסכסוך קיבוצי שנדונה ביום צדדית תוך פגיעה קשה בעיתונאים. 
 .)38307-03-20) א"ת(ק "ס(הנשיאה יהלום , יפו-אביב-נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל' בפני כב, בשעות הבוקר

יש בהחלט סיכוי כי יתקיים בהן דיון נוסף , בשעות הערב 19.3.2020ל ביום "כי כעולה מההחלטה שניתנה בעתירות הנ, יצוין7 
 .כאמור
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 תוכן העניינים של העתירה:

 :  מבוא1חלק  

 א. תמצית העתירה

 ב. הצדדים לעתירה 

 ג. הסמכות בעתירה

 איכונו ועיבודו:  התקנות ונסיבות התקנתן, מאפייני המידע שהתקנות מאפשרות 2חלק  

 א. תקנות נתוני מיקום ותקנות השב"כ

 ב. מידע אלקטרוני ומאפייניו, מכשירי הטלפון הניידים והמידע האצור בקרבם

 ג. החשש ל"זליגה" של מידע אלקטרוני

 : הטיעון המשפטי3חלק 

 א. התערבות בית המשפט העליון בתקנות שעת חירום

 הביטוי וכחלק מאושיות הדמוקרטיה ושלטון החוקב. חופש העיתונות וחשיבותו, כחלק מחופש 

 ג. העקרון בדבר חסיון מקורות עיתונאים וחשיבותו

 ד. חופש העיתונות כמגן על הדמוקרטיה, שלטון החוק ובריאות הציבור: מן הכלל אל הפרט

 הסעד המבוקש

 סוף דבר

 

 :  מבוא1חלק  

 

 א. תמצית העתירה

 

ותקנות  2020-תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ףעניינה של העתירה הוא בבקשה לביטול  .1

שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה 

, או למצער צמצומן ומניעת איכון נתוני מיקום של עיתונאים ומניעת עיבוד 2020-החדש), התש"ף

החשיבות הציבורית הגבוהה, הייחודית, של חופש העיתונות  מידע טכנולוגי של עיתונאים. כל זאת נוכח

ושל חסיון מקורות עיתונאיים, ומתוך הכרת החשיבות בפעילותה של עיתונאות חוקרת ומבקרת, תמיד 

וגם בעיתות חירום, בהן לא פוחת הצורך בפיקוח של הרשות המבקרת ("הרשות הרביעית") על שאר 

ורשויות ציבוריות אחרות. העיתונות החוקרת והמבקרת היא  מוסדות השלטון ובהם הכנסת, הממשלה

כמו שאין מחלוקת על חשיבותה של חלק מארבע הרשויות שיש לשמור על האיזונים והבלמים ביניהם. 

. המצב המיוחד בו הביקורת השיפוטית לעת הזו, כן לא יכולה להיות מחלוקת על חשיבותה של העיתונות

המצב הפוליטי המיוחד ו"משבר וירוס הקורונה" מצדיקים סיקור  מצויה ישראל לעת הזו, ולרבות

עיתונאי של התנהלותם של מוסדות השלטון, ובחינה ביקורתית של התנהלותם. כמו שבית המשפט 
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לחשיבות הפיקוח של הכנסת ומוסדותיה על  19.3.2020העליון הנכבד נתן ביטוי בהחלטתו מיום 

חשיבות לשמירה על היכולת של העיתונות החוקרת והמבקרת  הממשלה ועל גורמי ממשל אחרים, כן יש

 להמשיך לפעול גם בעיתות חירום.

 

 ב.  הצדדים לעתירה

 

). הארגון הוא ארגון 580690667, הוא עמותה רשומה (ע"ר ארגון העיתונאים בישראל ,העותר .2

ל דרך של עובדים פרופסיונאלי, המופקד על טיפול בזכויות העיתונאים כעובדים, בין היתר ע

ניהול משאים ומתנים וחתימה על הסכמים קיבוציים וכן ניהול הליכים משפטיים וסכסוכי 

עבודה בעניין זה, וכן מופקד על שמירה על חופש העיתונות. בראש הארגון עומד הוועד המנהל 

 .יאיר טרצ'יצקישל העמותה. יו"ר הארגון הוא העיתונאי 

 

יותיהם ועל ייצוגם של עובדים בכל מקצועות העיתונות, ארגון העיתונאים פועל לשמירה על זכו .3

הן במישור הקיבוצי והן במישור הפרט, ולרבות במישור הפרופסיונאלי. בגדר תפקידי הארגון 

מקצועית) על העיתונאים בכל ענפי התקשורת, והן טיפוח האתיקה -הן הגנה ארגונית (איגוד

 -תונות. הארגון הוא ארגונם של למעלה מהעיתונאית ושמירה על חופש הביטוי ועל חופש העי

עיתונאים ועיתונאיות בכלי תקשורת שונים, ובכלל זה, הארץ/דה מרקר; וואלה!; ידיעות  3,000

); גלובס; חברת החדשות ynetאחרונות; ידיעות תקשורת; ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) (

רגון העיתונאים הוא כיום הגוף ; "טיים אאוט"; תאגיד השידור הציבורי הישראלי; ועוד. א10

המרכזי והגדול ביותר העוסק בייצוג העיתונאים במעמדם כעובדים וכמי שנושאים בשליחות 

 ציבורית. הארגון גם חבר במועצת העיתונות.

 

הארגון שם לו למטרה, בין היתר, לעשות שימוש בכלים איגודיים (יוניוניסטיים), כדי להגן על  .4

העיתונאים כעובדים בהקשר זה. מטרה זו היא חלק מסעיף המטרות של חופש העיתונות ועל 

הצורך לשמור על חופש העיתונות בא לידי ביטוי גם בתקנון האתיקה  8תקנון הארגון.

המקצועית של העיתונות שנוצר על ידי מועצת העיתונות (כאמור, ארגון העיתונאים חבר 

י יהיו נאמנים לחופש העיתונות ולזכות הציבור "עיתון ועיתונאבמועצה זו). כך, למשל, נקבע כי 

(סעיף  לדעת בהגישם לציבור שרות מקצועי ובפרסום מדוייק, הוגן ואחראי של ידיעות ודעות"

"לא יונחו עיתון ועיתונאי במילוי  וכי9 שכותרתו "חופש העיתונות ואחריותה המקצועית")

על ידי מפרסמים וגופים שלטוניים, תפקידם על ידי כל גורם חיצוני שאינו גלוי ובמיוחד לא 

. בנוסף, קובע תקנון מועצת העיתונות כי 10(סעיף שכותרתו "אי תלות") כלכליים ופוליטיים"

                                                      
 לתקנון הארגון. 3סעיף  8
 לתקנון מועצת העיתונות. 2סעיף  9

 לתקנון מועצת העיתונות. 19סעיף  10
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"לא יגלו עיתון ועיתונאי מידע שנמסר להם בתנאי שישאר חסוי ולא יחשפו זהותו של מקור 

 11 .(סעיף שכותרתו "חסיון עיתונאי") חסוי אלא בהסכמתו של המקור"

 

 .1נספח .... העתק תקנון ארגון העיתונאים מסומן כ

 

 .2נספח .... העתק תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות מסומן כ

 

מטרה זו באה לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית במסגרת הגנה על עובדים וכן בפעילות ציבורית  .5

במסגרת פעולותיו כארגון ומשפטית ובפעולות נוספות כגון ימי עיון, כנסים וכדומה. בנוסף, 

פרופסיונאלי, פועל הארגון לשמירה על מעמדו של העיתונאי ושמירה על חופש העיתונות, וזאת 

מתוך מטרה לשמור על עיתונות חופשית ועצמאית, הראויה לאמון הציבור. הארגון רואה עצמו 

וריות כשליחם של העיתונאים בישראל בסוגיות אלו ופועל בהתאם בזירות השונות בציב

הישראלית, ולרבות ועדות הכנסת, בתי המשפט ובתי הדין לעבודה, ופעילות שוטפת. בין היתר, 

הוגשו ו/או נוהלו על ידי הארגון במרוצת השנים האחרונות מספר הליכים משפטיים שעניינם 

הגנה על חופש העיתונות, וזאת בין אם הארגון שימש כתובע או עותר באותם הליכים ובין אם 

 12יד בית המשפט".כ"יד

 

זאת ועוד. במסגרת המשאים ומתנים הקיבוציים שהארגון מנהל עם כלי התקשורת השונים  .6

הוא פועל להביא לידי ביטוי את נושא האתיקה המקצועית וחופש העיתונות, כחלק מההסכם 

הקיבוצי ומערכת יחסי העבודה במקום העבודה, וזאת על מנת לשמור על העיתונות החופשית 

 13מד העיתונאים כעובדים פרופסיונאליים.ועל מע

 

הארגון אף רואה עצמו כמי שמייצג לא רק את ציבור העיתונאים אלא גם את האינטרס הציבורי  .7

 הרחב בכל הקשור לחופש עיתונות (עליו יורחב הדיבור בהמשך).

 

                                                      
 לתקנון מועצת העיתונות. 22סעיף  11
ארגון העיתונאים בישראל  2996/17משפטים בהם פעל הארגון למען חופש העיתונות: בג"ץ בין ההליכים ה 12

ארגון העיתונאים בישראל  6192/17); בג"ץ "בג"ץ התאגיד"(להלן:  23.1.2019, ואח' נ' ראש הממשלה ואח'
ארגון  –רת בע"מ שבע תקשו 3040-10-17, 60463-09-17; עע (ארצי) 1.11.2018, ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח'

. בבית הדין הארצי נקבע פוזיטיבית, לבקשת ארגון העיתונאים, כי יחידת המיקוח 22.5.2018, העיתונאים ואח'
 59352-10-13של העיתונאים היא נפרדת, וזאת נוכח החשיבות בשמירה על חופש העיתונות: עסק (ארצי) 

. בנוסף, תלוי 21.8.2014, העיתונאים בישראלהסתדרות, ארגון  –ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) בע"מ 
אבנר  47499-11-17ועומד הליך נוסף, שטרם הוכרע, בו משמש הארגון כידיד בית המשפט: ס"ע (ת"א) 

, החלטה בעניין צירוף הארגון כידיד בית המשפט: גלי צה"ל) –מדינת ישראל (משרד הביטחון  –הופשטיין 
 .3.6.2018 -ו 18.1.2018מימים 

סעיפים בדבר חופש העיתונות או אתיקה עיתונאית קיימים כיום בהסכמים קיבוציים בכלי התקשורת  13
; גלובס; טיים אאוט; ידיעות הקיבוץ. שילוב סעיפים כאלה הוא חלק מהמשא 24-הבאים: הארץ; וואלה; אי

 ומתן גם בקבוצת ידיעות ובתאגיד השידור הציבורי הישראלי.
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והיה , עומד בראש ממשלת ישראל שנים אחדות ראש הממשלה, חה"כ מר בנימין נתניהו ,1המשיב  .8

קברניט תיקונן של התקנות מושא עתירה זו. ראש הממשלה עומד בראש ממשלת ישראל מזה כשנה 

 הודות למערכות בחירות חוזרות שבהן לא הוכרעה משילות המדינה ולא הוקמה ממשלה קבועה.

 

, היא ממשלה זמנית, ממשלת מעבר, הקיימת מכוח "הפלונטר" הפוליטי ממשלת ישראל ,2המשיבה  .9

 אפשרות להקים ממשלה קבוע בישראל כבר מזה כשנה. והיעדר 

 

, הוא המופקד על תקינות התנהלות הגורמים ד"ר אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה ,3המשיב  .10

אישר את מתווה התקנות ואת נוסחן טרם התקנתן והיה מעורב  3הרלבנטיים. למיטב הידיעה, המשיב 

 ת ובמהלכם.בנקודות מפתח עובר להליכי התקנת התקנו

 

, הם הגורמים ומשטרת ישראל ("השב"כ"(להלן גם: שירות הביטחון הכללי  ,5 -ו 4המשיבים  .11

, הוא משרד הבריאות ,6המשיב הביצועיים שאמורים ליטול חלק בביצוע התקנות מושא עתירה זו. 

 גורם שהיה מעורב בהתקנת התקנות וגם עתיד להיות מעורב כנושא חלק פעיל בביצוען. 

 

 הסמכות בעתירהג. 

 

 15הסמכות לדון בעתירה זאת מוקנית לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק לפי סעיף  .12

שארגון עובדים מגיש  –כמובן  –יסוד: השפיטה. יצוין למען הסדר כי אין זו הפעם הראשונה -לחוק

, ולרבות במקרים בפני ערכאה נכבדה זו עתירה בעניינים הנוגעים לתחומי סמכותו ו/או תפקידו

העותר סבור, כי חשוב ביותר כי  14המערבים שאלות של זכויות עובדים בשאלות פרופסיונאליות.

עמדתו תשמע, וזאת נוכח מעמדו כארגון העובדים היציג בקרב עיתונאים רבים בכלי תקשורת ברחבי 

ת אותו חרט על דגלו הארץ, האמון על זכויות העובדים במישור האישי והקיבוצי וכן על חופש העיתונו

  כחלק מתקנונו.

 

 15להשלמת התמונה, יציין העותר כי שב ופנה בנושא למשיבים, או מי מהם, ולא קיבל כל מענה. .13

 בנסיבות אלה, מוצתה החובה לפנות למשיבים טרם הפניה לבית משפט נכבד זה.

                                                      
ארגון  2996/17ץ "בגמשפט העליון בשבתו כבג"ץ, על ידי ארגון עובדים, ר' למשל: להגשתה של עתירה לבית ה 14

הסתדרות העובדים הכללית החדשה  154/98ץ "בג ;23.1.2019 ,'ראש הממשלה ואח –' העיתונאים בישראל ואח
המורים ארגון  10296/02ץ "בג ;13.10.1998 ,'מדינת ישראל ואח' והסתדרות האקדמאים במדעי הרוח והחברה נ

ץ "בג ;)2004( 224) 3(ד נט"פ, התרבות והספורט, שרת החינוך' בסמינרים ובמכללות נ, יסודיים-בבתי הספר העל
האיגוד  4683/15ץ "בג; 2.10.2008, 'היועץ המשפטי לממשלה ואח' נ' ההסתדרות הרפואית בישראל ואח 9198/02

 .13.3.2016 ,'תחבורה והבטיחות בדרכים ואחשר ה –הסתדרות העובדים הכללית החדשה , הארצי לקציני הים
 ר' התייחסות למכתבים אלה גם בהמשך. – 18.3.2020ומיום  15.3.2020מכתבים מיום  15
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:  התקנות ונסיבות התקנתן, מאפייני המידע שהתקנות מאפשרות איכונו 2חלק  

 ועיבודו

 

 תקנות נתוני מיקום ותקנות השב"כ .1

 

 2020-התקינה הממשלה את תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף 16.3.2020ביום  .14

 .("תקנות נתוני מיקום"(

 

 .3נספח .... העתק תקנות נתוני מיקום מסומנות כ

 

הכללי התקינה הממשלה את תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון  17.3.2020ביום  .15

"תקנות ( 2020-לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף

 .(השב"כ"

 

 .4נספח .... העתק תקנות השב"כ מסומנות כ

 

התקנות הנ"ל הותקנו כחלק מהמאבק ב"מגפת הקורונה" שמקורה ב"נגיף הקורונה החדש"  .16

)Novel Coronavirus 2019–nCoV שנוצר  בעקבות מגפה זו הינו ). אכן, המשבר הבריאותי

משבר קיצוני ביותר הן בארץ והן בעולם ומצדיק נקיטת צעדים רציניים. יחד עם זאת, כפי 

שיוסבר בהמשך, נראה כי התקנות הנ"ל פוגעות בצורה קיצונית וחמורה, בלתי מידתית ובלתי 

תייחסו לפגיעה סבירה, בזכויות יסוד שונות ובעקרונות יסוד של השיטה. העתירות הקודמות ה

בפרטיות ובכבוד האדם וחירותו, ואילו עתירה זו מתמקדת בחופש העיתונות והערכים המוגנים 

 על ידיו שהם יסוד מוסד בדמוקרטיה ובשלטון החוק. 

 

תקנות נתוני מיקום מסמיכות קצין מוסמך במשטרה, לפי בקשת שוטר, לקבל נתוני מיקום של  .17

רישיון בזק, בלא צו של בית משפט, לצורך אזהרת  אזרחים ותושבים ממאגר מידע של בעל

הציבור או אדם מסוים, כדי למנוע או לצמצם את התפשטות המחלה. התקנות מעניקות 

סמכויות רחבות ביותר לאסוף מידע פרטי על אזרחים ותושבים ללא פיקוח וללא צו בית משפט, 

לט לפקידים במשטרה, ללא תוך כדי קביעת הגדרות רחבות ביותר ומתן שיקול דעת כמעט מוח

יידוע האזרחים או התושבים אודות הבקשה לאסוף לגביהם מידע ותוך כדי הסמכה לשמירת 

 המידע לתקופה ארוכה.  

 

תקנות השב"כ מסמיכות את השירות לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לשם ביצוע בדיקה, בנוגע  .18

נתוני מיקום ונתיב תנועת הימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה זיהוי  14לתקופה של 
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החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו, והכל על מנת לסייע למשרד הבריאות בביצוע 

חקירה אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת התפשטות נגיף הקורונה החדש. על פי תקנות אלה, 

וע "יוסמך השירות [שירות  הבטחון הכללי] לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לשם ביצ

בדיקה, בנוגע לתקופה של הימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה זיהוי נתוני מיקום ונתיב 

 תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו"

 

התקנות נשוא העתירה מעניקות סמכויות רחבות ביותר לאסוף מידע פרטי על אזרחים  .19

גדרות רחבות ביותר ומתן שיקול ותושבים ללא פיקוח וללא צו בית משפט, תוך כדי קביעת ה

קצין מוסמך במשטרה או פקידים בשירות הביטחון הכללי,  –דעת כמעט מוחלט לפקידי ממשל 

ללא יידוע האזרחים או התושבים אודות הבקשה לאסוף לגביהם מידע ותוך כדי הסמכה 

 לשמירת המידע לתקופה ארוכה מהנדרש לתכלית התקנות.

 

לא שהוכרז מצב חירום הולם (הנוגע ל"מגפת הקורונה" ולא למצב התקנות תוקנו בהליך בזק, ל .20

הביטחוני) על ידי הכנסת או הממשלה ותוך הימנעות מהתייחסות לחלק מההערות 

ומההסתייגויות שהונחו על השולחן. כך, למשל, הסתייגות של הצוות המשפטי בוועדת החוץ 

וההגדרות בתקנות השב"כ נותרו והביטחון של הכנסת לא קיבלה מענה וחלק חשוב מהמונחים 

עמומים. כך גם הערות העותר, שנשלחו ליועץ המשפטי הממשלה טרם תיקון איזה מהתקנות 

 הנ"ל, לא קיבלו כל מענה באיזה מהתקנות, וככל הנראה אף לא נבחנו כלל.

 

למיטב הידיעה וההבנה, תקנות כאמור לא תוקנו במדינה דמוקרטית אחרת כלשהי, וגם לא  .21

דים אחרים דומים באיזה מהמדינות הדמוקרטיות הנאבקות גם הן בנגיף הקורונה נעשו צע

החדש ובמגפת הקורונה הנובעת ממנו. התקנות תוקנו ללא הליך פרלמנטרי וללא פיקוח 

פרלמנטרי והסמכויות שהן מעניקות לפקידי ממשל הן גורפות, רחבות מאוד, ואינן עולות בקנה 

 עם עקרונות של מידתיות וסבירות. אחד עם דרישת התכליתיות ו/או 

 

גם לא למותר לציין כי  אופן הביצוע של התקנות אינו ברור, וזאת הן נוכח ההגדרות הרחבות  .22

) לתקנות נתוני 2ביותר הננקטות בתקנות והן נוכח הישענותן על נהלים שלא פורסמו (סעיף (א

 לתקנות השב"כ). 6 -ו 3מיקום וסעיפים 

 

 ומאפייניו, מכשירי הטלפון הניידים והמידע האצור בקרבםמידע אלקטרוני  .2

 

המידע שהתקנות מסדירות ניטורו, איסופו ועיבודו באמצעות משטרת ישראל והשב"כ הוא  .23

מידע אלקטרוני שמקורו במכשירי הטלפון הנייד של אזרח או תושב או במכשירים אלקטרוניים 

 אחרים המלמדים על מיקומו.

 

ומידע הנמצאים על מכשיר הטלפון הנייד של אדם (או שמורים  ככלל, המדובר בנתונים .24

כלומר בזכרון הממוחשב של המפעילים של הטלפונים הניידים), כאשר חלק  –ב"שרתים" 
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מנתונים ומידע אלה נחשבים על פי ההלכה הפסוקה לחלק מסוד שיחו ומפרטיותו של האדם 

טרונית, אוצרים בקרבם מכשירי שמכשיר הטלפון הוא שלו. אכן, בעידן הטכנולוגיה האלק

הטלפון הנייד מידע רב ביותר, שחלקו פרטי או סודי או חסוי, ושבית המשפט העליון התייחס 

 אליו כאל חלק מ"נבכי אישיותו" של אותו אדם. 

 

אף שהעתירה שבכותרת עוסקת בעיקרה בנושא המידע החסוי הנמצא על מכשירי הטלפון הנייד  .25

תחת חסיון מקורות עיתונאיים, הרי שניתן ללמוד לא מעט  של עיתונאים, מידע החוסה

מהתייחסותו של בית המשפט העליון לנושא ביחס לזכות לפרטיות (העלולה להירמס במקרה 

מידתית למכשיר הטלפון הנייד של אזרח או תושב). לנושא זה -של חדירה לא חוקית או בלתי

צאה בנושא ניטורם של טלפונים התייחס בית המשפט העליון הנכבד לא מכבר, בהלכה שי

 ניידים. וכך נקבע:

 

"מכשירי הטלפון הניידים הפכו לאמצעים טכנולוגיים רבי עוצמה האוגרים 

מידע רב, ומשמשים לצורך תכתובות שגרתיות. בטלפונים רבים מצויים 

ספור אפליקציות (יישומונים) המאפשרות לכל אדם -יומנים, מצלמות ואין

 למידע רב ולשירותים טכנולוגיים מתקדמים.נגישות זמינה ונוחה 

המידע הרב הנאגר במחשבים האישיים לנוחות הרבה יש כמובן מחיר. 

ובמכשירי הטלפון הניידים חושף את בעליהם לפגיעה חמורה בפרטיותם 

. לא אחת מכשירי הטלפון הניידים כשמכשירם מגיע לידיו של אדם אחר

שהה בעל המכשיר, התכתבויות כוללים תיעוד מדויק של המקומות שבהם 

אישיות ואינטימיות, ומידע על חבריו ועל טיב הקשר עימם, לצד מידע עסקי 

רגיש. יש אף הנוהגים להקליט את שיחותיהם באמצעות מכשיר הטלפון 

הנייד באופן תדיר, מבלי להעלות על דעתם כי המידע עלול להגיע לידי 

ן הנייד כאמצעי גישה צדדים שלישיים. השימוש הרווח במכשיר הטלפו

לאינטרנט (מרשתת) פותח צוהר נוסף לעיון בנסתרות ליבו של בעל 

 המכשיר, בעמדותיו הפוליטיות, בתחביביו ובתכניותיו לעתיד. 

זאת ועוד, אדם זר עלול לשים את ידיו על מכשיר טלפון של אדם אחר ללא 

מאמץ משמעותי, ויכולתו של המשתמש למנוע גישה למידע השמור 

כשיר מוגבלת. כך, רבים אינם מקפידים לנקוט בצעדים כלשהם במ

המונעים מזרים לעיין במידע השמור על מכשיר הטלפון שברשותם; 

 פי רוב ניתן לפרוץ.-ואחרים עושים שימוש באמצעי הגנה שונים אשר על

הנה כי כן, אין זו הגזמה לומר כי חדירה למכשיר הטלפון החכם של אדם 

דביר  8627/14 פ"ע(ראו גם:  אישיותו ואת סיפור חייו עשוי לחשוף את נבכי

 )).14.7.2015נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (

חשיפת פרטיו האישיים של אדם עלולה להגיע אף כדי פגיעה חמורה בזכותו 

 וחירותו האדם כבוד: יסוד-חוקל 7 בסעיףזכות המוגנת  –של לפרטיות 

פורסם בנבו] היינץ ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל, [ 8873/07 פ"רע(ראו גם: 

http://www.nevo.co.il/case/18739556
http://www.nevo.co.il/case/18739556
http://www.nevo.co.il/case/18739556
http://www.nevo.co.il/case/18739556
http://www.nevo.co.il/law/70320/7
http://www.nevo.co.il/law/70320/7
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/case/6139805
http://www.nevo.co.il/case/6139805
http://www.nevo.co.il/case/6139805
http://www.nevo.co.il/case/6139805
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האגודה לזכויות האזרח בישראל נ'  3809/08 ץ"בג); 2.1.2011( 17בפסקה 

 16))".28.5.2012( 5משטרת ישראל, [פורסם בנבו] בפסקה 

 

זאת ועוד: בית המשפט העליון נתן דעתו לחשיבות השמירה על פרטיותו של אדם ולחשש מפני  .26

"ברור לכל כי האמצעים שימוש לרעה במידע אלקטרוני על ידי רשויות השלטון, זה מכבר. 

בין אם המדינה ובין אם אנשים  –ם המודרניים נותנים בידי בעלי הגישה אליהם הטכנולוגיי

כלים רבים ומתוחכמים יותר לחדור למחוזות פרטיותו של אדם שנחשבו בעבר כמעט  –פרטיים 

על בלתי נגישים.... המורכבות שבהצבת הגבולות להגנה על הפרטיות באה לידי ביטוי מיוחד 

ף של המדינה, שתרכז בידה מידע רב לגבי אזרחים ותושבים רקע ה'חשש מפני כוחה העוד

 האגודה 8070/98 ץ"בג(השופט (כתוארו אז) א' גרוניס,  ותעשה שימוש לרעה באותו מידע'

)), חשש אשר הולך וגובר 2004( 856, 842) 4(נח ד"פ, הפנים משרד' נ בישראל האזרח ויותלזכ

באותו  .17ככל שבידי השלטון אמצעים מתוחכמים יותר המאפשרים פגיעה רבה יותר בזכות"

ה, אמנם לא התקבלה העתירה, אבל נקבעה פרשנות מצמצמת במיוחד של חוק נתוני מקר

, וזאת על מנת למנוע ככל הניתן את התגשמות החשש האמור מפני שימוש לרעה 18תקשורת

 במידע על ידי רשויות המדינה. 

 

זאת ועוד. מאפייניו של המידע האלקטרוני הם כאלה, שעולה החשש כי המידע "יזלוג" מתוך  .27

מאגרים של הגופים השלטוניים אל גורמים אחרים, שאינם הרשויות הציבוריות המופקדות ה

יצוין, כי האופי המיוחד של המידע האלקטרוני הוא כזה, שקל  19על הפעלת החוק או התקנה.

לנטרו ולחדור אליו, גם מרחוק, כך שהחשש מפני "זליגת מידע" לגורמים שלישיים  –יחסית  –

(נזכיר כאן את שארע לאחרונה, כשספר  20על "מכפיל נזק" משמעותי.הוא מוחשי יותר וב

הבוחרים "זלג" לרשת וחשף פרטים אישיים רבים של כלל ציבור הבוחרים בישראל. גם 

 בארה"ב היתה זליגה דומה של מידע כה רגיש, בנסיבות דומות.)

 

אלקטרוני עלולה זאת ועוד. בית המשפט העליון התייחס זה מכבר גם לעובדה כי חשיפת מידע  .28

לקוח -מטופל, חסיון עו"ד-לפגוע גם בחסיונות השונים של בעלי מקצוע (כגון חסיון רופא

וכדומה). כלומר, חקיקה המאפשרת ניטור ו/או ועיבוד של נתונים ומידע מתוך מכשירים 

                                                      
 (הדגשות הוספו, הח"מ). 25.12.2019, 19, סעיף אוריך ואח' נ' מדינת ישראל 7917/17רש"פ  16
(הדגשה  28.5.2012, 5, סעיף ישראל ואח' האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משטרת 3809/08בג"ץ  17

 .("בג"ץ חוק נתוני תקשורת"הוספה, הח"מ) (להלן: 
 .2007-נתוני תקשורת), תשס"ח –חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  18
"בג"ץ חוק ) (להלן: 2004( 857, 842) 4, פ"ד נח(האגודה לזכויות האזרח נ' משרד הפנים ואח' 8070/98בג"ץ  19

 עמדתו של השופט גרוניס. –) וכלוסין"מרשם הא
למאפייניו של המידע האלקטרוני/ דיגיטלי ולמאפיינים המיוחדים של חדירה, הסגת גבול, וגניבה בהקשר זה  20

 .21.12.2015 ,מדינת ישראל נ' עזרא 8464/14לרבות החשש לזליגת מידע ו"מכפיל הנזק" ר' למשל: רע"פ  –

http://www.nevo.co.il/case/5917439
http://www.nevo.co.il/case/5917439
http://www.nevo.co.il/case/5917439
http://www.nevo.co.il/case/5917439
http://www.nevo.co.il/case/5917439
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
http://www.nevo.co.il/case/5982497
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אלקטרוניים אישיים עלולה להוות פגיעה, ואולי גם פגיעה בלתי מידתית, בחסיונות של בעלי 

 21 צוע.המק

 

, היתה עמדת הרוב כזו שאין החוק שנדון בג"ץ נתוני תקשורתזאת ועוד. הגם שבאותו מקרה,  .29

שם ראוי להיבטל משום הפגיעה בחסיונות המקצועיים הרי שעמדה ייחודית ושונה הוצגה ביחס 

ההתייחסות השונה והמיוחדת לחסיון העיתונאי באותו מקרה נבע  22לחסיון העיתונאי.

יון העיתונאי הוא חסיון הנוגע לא רק לתכני הקשר בין העיתונאי למקור, אלא מהעובדה שהחס

 23גם לעצם קיומו וזהותו של המקור.

 

 נסכם אם כן כך: .30

 

המידע המצוי על טלפונים ניידים של אזרחים ותושבים הוא מידע האוצר בחובו תוכן רב שהוא, בחלקו, פרטי  .1

 הנוגעים לחסיונות מקצועיים;מאוד וכן יכול לאצור בחובו גם נתונים 

קיים חשש לשימוש לרעה בנתונים ומידע המגיעים לרשויות השלטון מתוך פעולות של ניטור ועיבוד מידע  .2

 24;מטלפונים ניידים של תושבים ואזרחים

 25;וקיים חשש נוסף לזליגת מידע מרשויות השלטון לגורמים שלישיים .3

וקה באופן מיוחד לחסיון מקורות עיתונאים, והבהירה מבין החסיונות המקצועיים, התייחסה ההלכה הפס .4

כי חסיון זה נוגע לעצם קיומו של המקור ולזהותו, ולכן ההגנה עליו מפני ניטור ועיבוד מידע צריכה להיות 

ייחודית ואף חזקה יותר. על פי הפסיקה, ההגנה על חסיון עיתונאי צריכה להיות ייחודית, הן משום חשיבותו 

והן משום העובדה שחסיון עיתונאי  - 26הנוגע לאושיות הדמוקרטיה ושלטון החוק –ונאי של החסיון העית

 נוגע גם לעצם קיומו של המקור וזהותו (ולא רק לתכנים);

 

נעיר כבר עתה, כי החשש לפגיעה בלתי מידתיות ובלתי סבירה בחופש העיתונות ובחסיון  .31

 (א)נות מושא עתירה זו, וזאת נוכח: בהתייחס לתק –המקורות הוא משמעותי במיוחד בענייננו 

למצער  –העובדה שהמדובר בחקיקת משנה ולא בחקיקה ראשית של הכנסת, כפי שראוי היה 

להיות, כשעל פני הדברים אסדרה של נושאים כה כבדי משקל ראוי לה כי תהיה בהסדרים  –

שעת חירום  העובדה הנוספת, שהמדובר בחקיקת משנה של תקנות (ב)27 ;ראשונים ולא משניים

משנה בזק, ללא פיקוח חיוני של ועדות הכנסת וללא הכרזה מקדמית על -שנעשתה כחקיקת

מצב חירום הולם (הנוגע ל"מגפת הקורונה"), וכן בתקופת ביניים של ממשלת מעבר מתמשכת, 

                                                      
בנושא זה מופיע הן בעמדת הרוב של הנשיאה (בדימ') ביניש והן בעמדת  , הדיוןבג"ץ חוק נתוני תקשורת21 

 המיעוט של השופט מלצר.

 .10, סעיף בג"ץ חוק נתוני תקשורת22 

באותו פסק דין היתה גם דעת מיעוט חזקה של השופט מלצר שסבר שיש  – 10, סעיף בג"ץ חוק נתוני תקשורת23 
 מטופל או חסיון עו"ד לקוח.-אחרים כגון חסיון רופא להחיל את אותה הגנה גם על חסיונות מקצועיים

 .5, סעיף בג"ץ חוק נתוני תקשורת24 

 עמדתו של השופט גרוניס. – בג"ץ חוק מרשם האוכלוסין25 

 .10, סעיף בג"ץ חוק נתוני תקשורת26 
); בג"ץ 1997( 481) 4(, פ"ד נאהמפקח על היהלומים, משרד המסחר והתעשייה –שנסי  2740/96ר' למשל: בג"ץ  27

 .(2010) 135 משפט מינהליארז -). ר' גם דפנה ברק1998( 481) 5, פ"ד נב(רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97
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וכאשר קיימות אינדיקציות כי מחוקקת המשנה (הממשלה) פעלה על מנת להתחמק מפיקוח 

למשל  –יקוח לא היה תוצר לוואי של ההתנהלות שכן מחוקק המשנה התעלם (קרי, היעדר הפ

העובדה הנוספת,  (ג)מחוות דעת של הצוות המשפטי של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת);  –

שהתקנות מותקנת בצורה כוללנית, ובחלק מהעניינים ללא פרטים חיוניים ותוך שימוש 

נוכח  (ד)יות רעה בנושאים כה רגישים; וכן בהגדרות "פתוחות" שממילא פגיעתן עלולה לה

העובדה הנוספת כי התקנות מושא עתירה זו תוקנו בסד זמנים צפוף ודחוק ביותר, שלא אפשר 

 לימוד לעומק ודיון ציבורי של ממש בתקנות.

 

 נעבור, אם כן, לדיון בחופש העיתונות ובחסיון מקורות עיתונאיים, וזאת בהמשך לאמור מעלה. .32

 

 הטיעון המשפטי:  3חלק 

 

 התערבות בית המשפט העליון בתקנות שעת חירום .1

 

הגם שבמדינת ישראל הוכרז מצב חירום מאז קום המדינה, וההכרזה נמשכת מאז ברציפות  .33

בהחלטות של הכנסת, הרי שתקנות שעת חירום כפופות לעקרונות יסוד של השיטה, ובהם דיני 

של מידתיות וסבירות; ועקרונות היסוד של הסמכות; חוקי היסוד (פסקת ההגבלה); עקרונות 

הדמוקרטיה ושלטון החוק. בענייננו, נראה כי התקנות הותקנו בחוסר סמכות ובצורה שאינה 

שכן אין מתקיים מבחן המידתיות ביחס לפגיעה הקשה ביותר (והבלתי מידתית)  –ראויה 

 קורות שהוא חלק ממנו. בערכים ובאינטרסים המוגנים על ידי חופש העיתונות ועקרון חסיון המ

 

נזכיר בהקשר זה, את שנקבע בהלכה הפסוקה ביחס להתערבות בית המשפט העליון בשבתו  .34

 28כבג"ץ בתקנות שעת חירום, כדלקמן:

התקנות הותקנו בחוסר סמכות, שכן ההכרה הכללית על מצב חירום מתייחסת לתכלית ביטחונית במובן  )1(

 הנוגע למגפת הקורונה; ולא הוכרז מצב חירום  29הצר של המילה,

"אין להשלים עם השימוש שנעשה במשך השנים בהכרזה על מצב החירום והרי כבר נקבע זה מכבר כי:  )2(

"הגיעה העת ; ועוד: 30במצבים בהם נחוץ היה להגיע לחקיקה עדכנית מאוזנת שאינה חקיקת חירום"

נראה כמובן אנכרוניסטי, שלא להיפרד משארי חקיקת החירום המלוים אותנו מאז קום המדינה; וחלקה 

 31;שנים" 64לומר דרקוני, בתום 

הוא עניין חמור. החומרה נובעת מתוך  חירום שעת תקנות"התקנתן של הודגש, כי בג"ץ פריצקי זאת ועוד, ב )3(

כוחן יפה 'לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תוקפו  –שהן בגדר של חקיקת משנה  – חירום שעת תקנותכך ש

יסוד: הממשלה). כוח זה של תקנות לשעת חירום פוגע בשני -(ג) לחוק50בוע בו תנאים...' (סעיף או לק

                                                      
 .4, 1המוזכרות בה"ש עתירות הקודמות בנושא הטיעון כאן מובא בקצרה והוא אינו שונה בהרבה מהאמור ב 28
 .("בג"ץ תקש"ח"(להלן:  8.5.2012, הכנסתהאגודה לזכויות האזרח נ'  3091/99בג"ץ  29

 , סעיף י"ב.בג"ץ תקש"ח30 

 , סעיף ט"ז.בג"ץ תקש"ח31 

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
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. ועוד:  32עקרונות בסיסיים של כל משטר דמוקרטי: עקרון הפרדת הרשויות ועקרון שלטון החוק (המהותי)"

יסוד: הממשלה). -(א) לחוק49פי הכרזתה של הכנסת: סעיף -"לא די בכך שבמדינה קיים מצב של חירום (על

ולשאר התנאים  –. נדרש, בנוסף לכך חירום שעת תקנותזהו תנאי הכרחי אך לא מספיק להתקנתן של 

 שעת תקנותכי החלטתה של הממשלה להתקין  –יסוד: הממשלה -לחוק 50-ו 49הקבועים בסעיפים 

 "33;צריכה להתקבל לתכלית ראויה חירום

צריכים להיות  – חירום שעת תקנותלהתקין והמקימים את סמכותה  –"האמצעים שהממשלה נוקטת ועוד: )4(

ם קשר של התאמה בין המטרה לאמצעי (מבחן האמצעי המתאים). האמצעי הנבחר מידתיים. חייב להתקיי

בענייננו בעקרון הפרדת הרשויות ובעיקרון של  –צריך לפגוע בערכי היסוד, בעקרונות יסוד או בזכויות יסוד 

במידה הפחותה ביותר (מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה); האמצעי שהממשלה נקטה  –שלטון חוק מהותי 

לפגוע בערכים, בעקרונות ובזכויות מתוך יחס ראוי לתועלת שהוא מביא בהגשמת התכלית (מבחן צריך 

 1715/97 ץ"בג]; 15עטייה נ' שר החינוך, התרבות והספורט [-בן 3477/95 המידתיות במובן הצר) (ראו: בג"ץ

  34;])"16לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר [

 

למרות החשיבות, שאינה מוטלת בספק, כאמור לעיל, בחשיבות השמירה על בריאות הציבור  .35

וצמצום פגעי מגפת הקורונה, קיימת חשיבות מיוחדת, סגולית וייחודית, בשמירה על חופש 

וזאת כחלק משמירה על הדמוקרטיה  –חלק ממנו העיתונות ועל חסיון המקורות שהוא 

הישראלית (הנמצאת, כאמור, בשעתה הקשה או לפחות הייחודית) ועל שלטון החוק וכן כחלק 

משמירה על בריאות הציבור. וחשוב להדגיש כבר כעת את שנטען להלן בהרחבה רבה יותר, 

, אלא חשוב לעצם שמירתו של והוא כי חופש העיתונות אינו מנוגד לבריאות הציבור ואינו זר לו

 הערך של בריאות הציבור.

 

 חופש העיתונות וחשיבותו, כחלק מחופש הביטוי וכחלק מאושיות הדמוקרטיה ושלטון החוק .2

 

"הזכות חופש הביטוי הוכר בישראל זה מכבר כזכות יסוד חוקתית, שמקורה בכבוד האדם.  .36

 חוקונגזרת מהזכות לכבוד ב לחופש הביטוי במשפט החוקתי הישראלי, היא זכות משתמעת

בת של הזכות לכבוד האדם. זאת מתוך התפישה -בבחינת זכות, וחירותו האדם כבוד: יסוד

לפיה 'מהו כבוד האדם ללא החירות היסודית הנתונה לאדם, לשמוע את דברי זולתו ולהשמיע 

 .35 את דבריו שלו; לפתח את אישיותו, לגבש את השקפת עולמו ולהגשים את עצמו?!'"

 

ונאלים למעמדה הרם של הזכות נתן כב' השופט שמעון אגרנט שלושה רציבג"ץ קול העם ב .37

לחופש הביטוי, ובהם: (א) הקשר האמיץ לתהליך הדמוקרטי; (ב) יסודו של בירור האמת בזכות 

זו; (ג) האינטרס הפרטי בחופש הביטוי כחלק מהדרך לביטוי מלא של תכונותיו וסגולותיו 

                                                      
 .("בג"ץ פריצקי") (להלן: 1999( 777, 763) 1, פ"ד נג(פריצקי נ' ממשלת ישראל 5971/98בג"ץ  32

 (הדגשה הוספה, הח"מ). 778, עמ' בג"ץ פריצקי33 

 .779, עמ' בג"ץ פריצקי34 
. ההפניה היא לדברי השופט 15.4.2015לפסק דינו של השופט עמית,  4, סעיף אבנרי נ' הכנסת 5239/11בג"ץ  35

דיני זכויות ). ברק מדינה 1996( 153, 136) 4(נ ד"פ, הסוהר בתי שירות' נ גולן חנניה אבי 4463/94 אמצא בע"
עיתונאים  : מסירת מידע שלא כדין וחיוב475; עמ' 431: חופש הביטוי, בעמ' 3), פרק 2016( האדם בישראל

 : חיסיון עיתונאי.478 לחשוף מקורות מידע; עמ'

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
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ספציפית" של  גם מדגיש, כי יש לראות את חופש העיתונות כ"צורה בג"ץ קול העם36 האישיות.

, כי חופש הביטוי, ובתוך כך בג"ץ קול העםעוד מדגיש  37חופש הביטוי ולמעשה כחלק ממנו.

חופש העיתונות כמובן, אינו אינטרס של הפרט רק, אלא אינטרס ציבורי ראשון במעלה, שכן 

"התהליך וכן מכיוון ש ,38"עקרון הקשור קשר אמיץ עם התהליך הדמוקרטי"המדובר ב

א, איפוא, תהליך של בחירת המטרות המשותפות של העם ודרכי הגשמתן, בדרך הדמוקרטי הו

הבירור והשקלא והטריא המילולית, הווה אומר, על ידי ליבון גלוי של הבעיות העומדות על 

"ביסודו של דבר, כל ועוד:  ."39סדר יומה של המדינה והחלפת דעות עליהן בצורה חופשית

בירור האמת, למען תשכיל המדינה לשים לפניה את  התהליך הנזכר אינו אלא תהליך של

המטרה הנבונה ביותר ותדע לבחור את קו הפעולה העשוי להביא להגשמת מטרה זו בדרך 

היעילה ביותר. והנה, לשם בירור אמת זו משמש העקרון של הזכות לחופש הביטוי אמצעי 

של 'כל' הדעות עשויה ומכשיר, הואיל ורק בדרך של ליבון 'כל' ההשקפות והחלפה חופשית 

ערכו הגבוה של הצורך בשמירה : בג"ץ קול העםודוק, כפי שנקבע ב40 אותה 'אמת' להתבהר".

על ביטחון המדינה ושלום הציבור אינו מאיין את הצורך לשקול אל מולם את הערך הגבוה 

 בעל מעמד ומשקל ציבורי גבוה והמגלם בחובו –כאמור  –בחשיבותו של חופש הביטוי, שהוא 

גם את חופש העיתונות. רק במקרים נדירים יהא הכרח לתת עדיפות לערך הראשון על פני 

"מתן תשומת לב ראויה לערכו , כי ראוי להבטיח בג"ץ קול העםואף זאת נאמר כבר ב 41השני.

 –וכבר רמזנו על כך  –הגבוה של האינטרס הציבורי המוגן על ידי חופש העיתונות. הכל יודעים 

 42לטון, באשר הם רק בשר ודם, לא נוקו מטעויות".כי אף אנשי הש

 

 –"שכל שצריך להיאמר העקרון הגלום בחופש העיתונות הוא העקרון הדמוקרטי הבסיסי  .38

חופש  45ומזכות הציבור לדעת. 44חופש העיתונות, המהווה חלק מחופש הביטוי .43ייאמר"

 46זכות הציבור לדעת.העיתונות מהווה נדבך מרכזי של חופש הביטוי והוא מאפשר לממש את 

הם הבמה לתיאור עובדות וחדשות, הבעת  –כלי התקשורת משמשים "כיכר העיר" המודרנית 

                                                      
 .("בג"ץ קול העם") (להלן: 1953( 871, פ"ד ז חברת "קול העם" נ' שר הפנים 73/53בג"ץ 36 

 .876, עמ' בג"ץ קול העם37 

 .876, עמ' בג"ץ קול העם38 

 .876, עמ' בג"ץ קול העם39 

 .877, עמ' בג"ץ קול העם40 

 .881, עמ' בג"ץ קול העם41 

 .887, עמ' בג"ץ קול העם42 
 (תשנ"ז). 382, 377כ  עיוני משפטאורבך "המודל הדמוקרטי של חופש הביטוי" -אילנה דיין 43

) 6, פ"ד נו(יצחק נ' מוזס 3007/02חופש הביטוי "ניצב בראש החירויות שעליהן מבוססת הדמוקרטיה" (רע"א 44 
מת אפה של ); הוא נתפס כנש878, עמ' בג"ץ קול העם)); הוא מהווה "זכות עילאית" (1998( 598, 592

 )).1968( 435, 427) 2, פ"ד כב(מדינת ישראל נ' בן משה 255/68הדמוקרטיה ו"ציפור נפשה" (ע"פ 
, 60) 4, פ"ד ס(מדינת ישראל, משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ 6013/04ר' למשל: עע"ם  45

 ).1962( 2426, 2415, 2407פ"ד טז  אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' גרי, 243/62); בג"ץ 2006( 75
  .(2011)חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל: דיני תקשורת ואתיקה עיתונאיתר' למשל: משה נגבי  46
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ובכך הם מגשימים את חופש הביטוי של הפרטים  –עמדות, החלפת דעות, וליבון מחלוקות 

 חירות שזה מכבר הוכרה כבעלת מעמד חוקתי.  – 47בחברה

 

חסינויות וחובות. הוא הוכר בשיטת המשפט שלנו כיסוד  חופש העיתונות הוא אגד של חירויות, .39

מפי בית דנ"א קראוס כך למשל ב 48חשוב ביותר של המשטר הדמוקרטי ושל שלטון החוק.

המשפט העליון, בדברים העומדים על חשיבותו הייחודית של חופש העיתונות במשטר 

 דמוקרטי: 

 

דמוקרטיה, אלא היא "עיתונות חופשית היא לא רק תוצאה הכרחית של 

גם תנאי הכרחי לדמוקרטיה. היא תנאי הכרחי למשטר ייצוגי, לממשל 

תקין והוגן, לחירויות האדם. בפועל היא יכולה לשמש נייר לקמוס של 

 -יש דמוקרטיה; אין עיתונות חופשית  -הדמוקרטיה: יש עיתונות חופשית 

וקרטיה הוא אין דמוקרטיה. אחד התפקידים העיקריים של העיתונות בדמ

לבקר באופן שוטף ויעיל את כל המוסדות במדינה, בראש ובראשונה את 

הממשלה. כדי שהעיתונות תוכל למלא תפקיד זה כראוי, היא צריכה להיות 

 49פטורה מפיקוח או ממעורבות אחרת של הממשלה".

 

 זאת ועוד. חשיבותו של חופש העיתונות באה לידי ביטוי גם במסגרת התייחסותו של בית .40

 :עניין אילנה דייןהמשפט העליון ב

 

"חופש העיתונות מגלם בתוכו לא רק את זכותו של העיתונאי, אלא גם את 

זכותו של כל פרט ופרט בחברה ליהנות מפירותיה של עבודת העיתונות ואת 

אינטרס הציבור בעצם קיומה. על האינטרס החברתי בדבר קיומם של 

 כי:  עיתונות חופשית וסיקור פתוח כבר נכתב

'אינטרס זה אינו של העיתונאים, של רשתות הטלוויזיה והרדיו, של 

זהו אינטרס ציבורי כללי, העיתונים או של סוכנויות הידיעות בלבד; 

 –נוסף על ההגשמה העצמית של המבקשים להתבטא  –המשרת בין היתר 

 ץ"בג )גם את גילוי האמת, את ההליך הדמוקרטי ואת היציבות החברתית'

 .((2004) 76 ,70 (5)נח ד"פ, הממשלתית העיתונות לשכת' נ סייף 5627/02

חשיבותה של העיתונות אינה מתמצה במתן ביטוי לדעות שונות. אחד 

מתפקידיה העיקריים הוא דיווח על אירועים, עובדות ותהליכים 

 U ... .המתרחשים בחברה

                                                      
); 1984( 238-239, 233) 3, פ"ד לח(קלופפר נווה נ' כבוד נשיא בית המשפט שר החינוך והתרבות 372/84בג"ץ  47

 ).1987( 269, 255) 3, פ"ד מא(ידורכהנא נ' הוועד המנהל של רשות הש 399/85בג"ץ 
 .34-39, סעיפים בג"ץ התאגידר' בעניין זה גם הניתוח שנעשה לא מכבר ב 48
 ) (הדגשות הוספו, הח"מ).1998( 53, 1) 3, פ"ד נב(ידיעות אחרונות ואח' נ' קראוס ואח' 7325/95דנ"א  49
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ידי הרשויות, ולרוב ראוי כי המידע יובא גם לטעמי אין די בהבאת המידע ל

לידיעת הציבור, על מנת שיוכל לגבש עמדה ביחס אליו ולכלכל את צעדיו 

הדבר אף מהווה תנאי הכרחי לשם התפתחותו של 'שוק דעות' בהתאם. 

. בנוסף, לא פעם טמונה חופשי, הנחוץ לתפקודה התקין של הדמוקרטיה

של אירועים מסוימים, וזאת כהשלמה חשיבות רבה דווקא בהיבט הציבורי 

לטיפולן של הרשויות או כתחליף לו. מעבר לכך, שיח ציבורי בעניינים 

שבסמכותן של הרשויות חשוב גם כדי להבטיח את התנהלותן התקינה ואת 

 שקיפות מהלכיהן. 

לאור משקלם וחשיבותם של אינטרסים אלה, ראוי להבטיח את 

ראית וכי פרסומים בעלי ערך רב התקיימותה של עבודה עיתונאית אח

 50לציבור יראו אור".

 

גם לא למותר לציין, כי מעבר לשלוש הרשויות הקלאסיות, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות  .41

היא הרשות המבקרת הכוללת כחלק ממנה את  –השופטת, הוכרה זה מכבר חשיבותה של הרשות הרביעית 

 העיתונות החופשית. 

 

קיימים גורמי בקרה נוספים. מבקר המדינה ממונה על הביקורת. "במשטר דמוקרטי 

אך בקרה זו אינה בלעדית לרשויות השלטון. קיימים גורמי בקרה נוספים, מחוץ 

 ".51בין אלה יש תפקיד חיוני לעיתונותלמסגרת השלטונית עצמה. 

 

"לא בכדי אומרים כי בצד הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת, 

 52 העיתונות היא הרשות הרביעית".

 

העיתונות החופשית, כחלק מהרשות המבקרת (הרביעית) היא חלק אינטגרלי מאושיות  .42

כן לא יעלה על  –המדינה. וכפי שלא יעלה על הדעת לפגוע באיזה משלוש הרשויות האחרות 

 53הדעת לפגוע ברשות המבקרת, והעיתונות בכללה.

 

העיתונות, מקצועם של העיתונאים המיוצגים על ידי ארגון בהקשר זה, יודגש, כי מקצוע  .43

העיתונאים, הוא מקצוע מיוחד, הקשור בחובות ציבוריות מגוונות, כרוך ביסודות המשטר 

                                                      
לפסק דינו של הנשיא (כתוארו אז) גרוניס,  52-54, סעיפים פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך 2121/12דנא  50

 .("דנ"א אילנה דיין"(להלן:  )מ"הח, הדגשות הוספו( 18.9.2014
) 1989( 31, סעיף 617) 4, פ"ד מב(מאיר שניצר ואח' נ' הצנזור הצבאי הראשי, מר יצחק שני ואח' 680/88בג"ץ  51

 (הדגשה הוספה, הח"מ).

. הציטוט מובא )2003( 29-30, 25,  חלק א מאמרים –ספר שמגר " וביקורתכוח : העיתונות הכתובה"זמיר ' י52 
, סעיף נג לפסק דינו של השופט רובינשטיין, פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך 2121/12ומאומץ במסגרת דנא 

18.9.2014. 
 .35, סעיף בג"ץ התאגידר' בעניין זה גם הניתוח שנעשה ב 53



19 
 

הדמוקרטי ובערכי היסוד הבסיסיים של שלטון החוק, ובהם גילוי האמת, חופש הביטוי 

בבסיס מקצוע העיתונאות עומד  " עיתונאות הוא מקצוע בעל מאפיינים ייחודיים.וכדומה: 

עקרון היסוד של חופש הביטוי. לעיתונות, הכתובה והמשודרת, תפקיד מרכזי וחשוב במשטר 

דמוקרטי, הן בביקורת על רשויות השלטון והן במתן במה למגוון דעות רחב בציבור. לצד 

הנובעות חובותיו וזכויותיו של העיתונאי כעובד, מוטלות על העיתונאי חובות ייחודיות 

ממקצועו. העיתונאי כפוף לתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, המטיל עליו חובות רבות 

וביניהן יושר והגינות; לא להימנע מלפרסם מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו בשל לחצים 

(פוליטיים, כלכליים ואחרים, לרבות חרם או איום בחרם מודעות); אובייקטיביות; הימנעות 

של חשש לניגוד עניינים ועוד [תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, מפורסם באתר ממצב 

 .54 האינטרנט של מועצת העיתונות]"

 

עולה מכל האמור, הבחנה חשובה הנוגעת לענייננו והיא לעניינה של הזכות לחופש העיתונות  .44

) Hohfeldמושא העתירה. אם נשתמש בחלוקה הקלאסית של המלומד והמשפטן הופלד (

במאמרו הוותיק והמוכר, הרי שנכון לעשות במקרה כגון זה הבחנה בין שימושים שונים של 

). מוצע power); וכוח (immunity); חסינות (privilege); פריבילגיה (rightהמילה זכות: זכות (

 55ליישם את ההבחנה הוותיקה הזו על השאלה המונחת בפני בית המשפט הנכבד.

 

הופלד, הזכות הנדונה היא זכותו של הציבור: זוהי הזכות הציבורית לכך שתהא עיתונות  בהתאם לחלוקה זו של .45

"העיתונות היא גם זרועו הארוכה של הציבור, המופעלת לצורך איסוף המידע שידיעתו חופשית במקומותינו. אכן: 

וכאמור לעיל בפרשת  .56ופרסומו חיוניים לציבור, לצורך קיום משטר חברתי מתוקן, חירות ביטוי וממשל תקין"

אלא גם את זכותו של כל פרט ופרט "חופש העיתונות מגלם בתוכו לא רק את זכותו של העיתונאי,  אילנה דיין:

אל מול הזכות האמורה של  ."57בחברה ליהנות מפירותיה של עבודת העיתונות ואת אינטרס הציבור בעצם קיומה

 .58 ותיהן לשם הגשמת הזכות הלכה למעשה""לצמצום סמכויהציבור ניצבת חובת רשויות המדינה 

 

כאמור, נגזרות חירויות שונות  –מן הזכות האמורה לחופש העיתונות, היוצרת חובה מקבילה של רשויות המדינה  .46

שהוא מקצוע חופשי הפועל  –של עיתונאים, ובכלל זה פריביליגיות וכוחות להפעיל את המקצוע המיוחד הזה 

אחרות, החירויות והפריבילגיות המוטלות על עיתונאים במלאכתם, הן הלכה למעשה בשירות הציבור. במילים 

חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת (את האמת). והרי לא בכדי נאמר זה  –לשמור על הנכס היקר הזה  –חובות 

מרצונם נובע "האינטרס של העיתונאים להגן על מקורות המידע שלהם מפני חשיפתם מכבר בפרשת ציטרין, כי 

                                                      
, 76, סעיף ארגון העיתונאים בישראל –ידיעות אינטרנט בע"מ (שותפות רשומה)  13-10-59352עסק (ארצי)  54

21.8.2014. 
פרשת לשימוש בתיאוריה של הופלד על מנת להבהיר סוגיה משפטית סבוכה ר' למשל: עמדת השופט מצא ב 55

 יקסיקסעיד בן אסמעיל סשם); עמדת בית המשפט העליון (מפי השופט חשין) בפרשת  6(סעיף רותי נחמני 
פרשת ; וכן דברי השופט חשין ב3331/91, ע"פ 2295/91, ע"פ 1152/91הנוגעת ישירות לדיני הראיות (ע"פ 

 שם). 16(סעיף מיטראל 
לפסק  13, סעיף 337) 2, פ"ד מא(ציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז חיפה 298/86ב"ש  56

 .("עניין ציטרין"(להלן:  )1987דינו של כב' הנשיא (בדימ') שמגר (

 לפסק דינו של הנשיא (בדימ') גרוניס (הדגשה הוספה, הח"מ). 52, סעיף דנ"א אילנה דיין57 
"עניין (להלן:  29.11.2012, סעיף עג, מדינת ישראל נ' מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ ואח' 761/12רע"פ  58

 .(מקור ראשון"
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(על עצם העקרון של  .59, שהרי זה האחרון כולל בחובו, מכללא, את הזכות לאסוף מידע"להגן על חופש העיתונות

 חסיון מקורות יורחב הדיבור בפרק הבא של עתירה זו.) 

 

ההגנה על חופש העיתונות ובתוך כך על זכותם של העיתונאים לחירות בעשייה  –וזו מסקנתו של פרק זה  –ולפיכך  .47

במלאכתם, היא זכות ואינטרס ציבורי ראשון במעלה, האחוז בעבותות חזקים בעצם האפשרות לקיים את 

הדמוקרטיה הישראלית ואת שלטון החוק. חופש העיתונות אינו פריבילגיה מקצועית צרה הנתונה לעוסקים 

שלטון החוק.  במלאכה מסוימת, אלא חלק ויסוד מוסד מעצם האפשרות לשמר את הדמוקרטיה הישראלית ואת

כי אל מול הערך החשוב של בריאות הציבור היה על מתקין התקנות לשקול (דבר שלא  –מכאן גם למסקנה הבאה 

 נעשה!) את הערך של חופש העיתונות, ומשלא נעשה כל שיקול כזה, הרי שהתקנות בטלות.

 

 העקרון בדבר חסיון מקורות עיתונאים וחשיבותו .3

 

החופשית, לצד פעולות נרחבות של ניטור מידע הנמצא על  האם ניתן לקיים את העיתונות .48

מכשירי הטלפון הניידים של עיתונאים ולרבות עיבוד מידע זה, כאמור בתקנות מושא עתירה 

זו? העותר טוען, כי דינן של התקנות בנוסחן הנוכחי בטלות, בין היתר משום שהן עמומות, 

לל לחשיבות השמירה על חופש העיתונות ועל כלליות, בלתי מפורטות, ואינן נותנות את הדעת כ

חסיון מקורות עיתונאים. העותר טוען עוד, כי התקנות בנוסחן הנוכחי אינן מידתיות, אינן 

סבירות, והן יוצרות פגיעה בלתי מידתית בחופש העיתונות על ידי כך שהן פוגעות פגיעה אנושה 

 חסיון מקורות עיתונאים. עקרון –ובלתי נדרשת בעקרון שהוא חלק מחופש העיתונות 

 

 בעניין מקור ראשון ציין בית המשפט העליון כך: .49

 

"את הנימוקים התומכים בחיסיון על מידע יש לבחון תחילה על רקע 

תרומתה של העיתונות למערכת דמוקרטית. נקודת המוצא החוקתית 

בבחינה זו היא בזכות לחופש ביטוי. לא נחדש אם נאמר כי זכות זו זכתה 

 צ"בגעוד בפסק הדין פורץ הדרך ב -רם, על חוקי, משכבר הימים למעמד 

(להלן פרשת קול העם) 'העיקרון  871 ז ד"פ, הפנים שר' נ העם קול 73/53

של חופש הביטוי הוא עיקרון הקשור קשר אמיץ עם התהליך הדמוקרטי' 

רנט); היום בודאי נכנה זאת בשם זכות חוקתית; אג -כתארו אז  -(השופט 

, 2407 טז ד"פ, לוי' נ מ"בע בישראל הסרטה אולפני 243/62 צ"בגראו גם 

לנדוי 'כדי שהאזרח יוכל ליהנות  -כתארו אז  -, שם נאמר מפי השופט 2415

מחירותו להחליף דעות, דרושה לו החירות להחליף ידיעות... רק בדרך זו 

ככל האפשר על אותן שאלות העומדות  הוא יוכל ליצור לעצמו דעה עצמאית

 לביקורת המועצה' נ לאור 14/86 צ"בגברומו של עולם, החברה והמדינה'; 

 ץ"בג, מפי השופט (כתארו אז) ברק; 421) 1(מא ד"פ, ומחזות סרטים

וראו למורכבות גם חוות  ;617) 4(מב ד"פ הצבאי הצנזור' נ שניצר 680/88

                                                      
 של כב' הנשיא (בדימ') שמגר.לפסק דינו  12, סעיף עניין ציטרין59 
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אונגרפלד נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]). עקרונות  7383/08 פ"דנדעתי ב

 אלה כבר השתרשו ומקומם כבוד, ורוב מלים איפוא אך למותר.

" הארץ" עתון הוצאת 723/74 א"עמחופש הביטוי נגזר חופש העיתונות (

; להלן עניין 'הארץ', 298, 281) 2(לא ד"פ לישראל החשמל חברת' נ מ"בע

התנהלות דמוקרטית תקינה כרוכה  מפי השופט (כתארו אז) שמגר).

בקיומם של אמצעים להבאת הדורש ליבון לידיעתו של הציבור (פרשת קול 

). העיתונות אמורה לתפקד כזרועו הארוכה של הציבור, 877העם, בעמ' 

כמופקדת על איסוף המידע ופרסומו; החלפת דעות חופשית הוא תנאי 

 החינוך שר' נ נוה-קלופפר 372/84 צ"בגיסודי בחברה דמוקרטית (

מפי השופט לוין). דמוקרטיה החפצה בדיון  238, 233) 3(לח ד"פ, והתרבות

ה יכולה להסתפק בקיומו ציבורי שוטף ובליבון סוגיות לאומיות אינ

העקרוני גרידא של חופש ביטוי; על רשויות המדינה ובכללן במישור הפלילי 

והמינהלי לצמצם סמכויותיהן לשם הגשמת הזכות החוקתית הלכה 

). החופש העיתונאי חל גם על נשכנות 296למעשה (עניין "הארץ", בעמ' 

ל; ההגבלות נמנו אך אין פירוש הדבר שהחופש הוא בלתי מוגב -עיתונאית 

בפרשת ציטרין. הנחת היסוד לחופש העיתונות היא גם אחריות עיתונאית. 

 איסור חוקשמו הטוב של האדם אינו הפקר ומוגן בין היתר בהגנות של 

; 1981-, תשמ"אהפרטיות הגנת חוק, וכן ראו 1965-"ה, תשכהרע לשון

לגישת המשפט העברי ראו מ' ויגודה, "צנעת הפרט וחופש הביטוי" פרשת 

 (א' הכהן ומ' ויגודה עורכים, תשע"ב).  208השבוע במדבר 

הגשמת חופש העיתונות מותנית בזרימת מידע חופשית ורציפה לציבור. 

מקורותיו היא 'מרכז העצבים' של מערכת היחסים שבין עיתונאי לבין 

תהליך זה; איסוף מידע אפקטיבי מצדיק הגנה על מקורות המידע, בכפוף 

להגבלות שבפרשת ציטרין. היעדר הגנה ראויה מעמיד את מקורות המידע 

ב'סכנת התייבשות'; בהיקפו של החיסיון העיתונאי יש כדי להשפיע, כמובן, 

החיסיון מאפשר לעיתונאי חופש על יכולת העיתונאי למלא את תפקידו. 

פעולה להשיג מקורות ולאמתם, לנכוח באירועים ולסקרם, ולחתור לאיתור 

מידע. הטעם שבבסיס הגנה זו אינו עניינו הפרטיקולרי של עיתון או 

בעמ'  14(עניין ציטרין, פסקה  עיתונאי; מקורו באינטרס הציבורי בקיומה

 ".60יפוא בחופש העיתונותהגנה על מקורות מידע כרוכה א). 358-359

 

המחוקק הישראלי מודע לחשיבותו הסגולית של העקרון בדבר חסיון מקורות, ולפיכך נתן  .50

 סמכויות( הפלילי הדין סדר חוקדעתו להגנה המיוחדת הנדרשת בעניינו במסגרת חקיקה של 

), למשל. בג"ץ נתוני "חוק נתוני תקשורת"(להלן:  2007-ח"תשס), תקשורת נתוני - אכיפה

רות נותן דעתו לעניין זה, ולפיכך הדגיש, כי ההסדרים המיוחדים שנקבעו בחוק נתוני שי

                                                      
 ).מ"הח, הדגשות הוספו( 29.11.2012. עד-סעיפים עב, 'מ ואח"הצופה בע) המאוחד(מקור ראשון ' מדינת ישראל נ 761/12פ "רע 60
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תקשורת בהתייחס לחסיון מקורות עיתונאים הם הסדרים ראויים והכרחיים, על מנת לשמור 

 61 על חופש העיתונות.

  

מכאן: ללא ההגנה המיוחדת על חסיון מקורות עיתונאים, שבית המשפט העליון הכיר  .51

תה הסגולית ובמאפייניו המיוחדים של חסיון זה, עלול להיגרם פגיעה בלתי מידתית בחשיבו

ובלתי סבירה לחופש העיתונות. חסיון מקורות עיתונאים הוא כלי עבודה מרכזי בעבודתו של 

"קצוץ  –לכל הפחות  –העיתונאי: טול ממנו כלי זה והוא עלול להיוותר נעדר יכולת לפעול, או 

 כנפיים".

 

י שיאמר: והרי העיתונאי יכול פשוט לכבות את מכשיר הטלפון שלו כשהוא נפגש עם יאמר מ .52

מקור או משוחח עמו טלפונית. ואולם הצעה זו אינה ישימה מכל וכל. ראשית, משום שלא ברור 

כלל כי סגירתו של מכשיר הטלפון מאיינת טכנית את האפשרות לאכן את המכשיר ו/או לעבד 

חות חשוב מכך, משום שבהחלט יתכן שפגישה עם מקור או שיחת מידע ממנו. ושנית, לא פ

טלפון עם מקור לא הוגדרה מראש ככזו, וכך יוצא שישנן פגישות או שיחות שרק לאחר 

התרחשותן, או במהלך התרחשותן, מתחוור לאותו עיתונאי כי המדובר היה בשיחה עם מקור 

 עיתונאי.

 

ובלתי ראוי של חופש העיתונות, על ידי כך החשש הוא, אם כן, לאפקט מצנן בלתי מידתי  .53

שמכשירי הטלפון הניידים של עיתונאים ינוטרו והמידע יעובד על ידי פקידי הממשל, שוטרים 

ופקידי השב"כ. שהרי, עצם הידיעה שמכשירי הטלפון הניידים הנ"ל מנוטרים והמידע בהם 

מה  –ע בעל ערך ציבורי מעובד עלול למנוע ממקורות פוטנציאליים להעביר לעיתונאים מיד

שיפגע לא רק בפעילותה התקינה של העיתונות החופשית אלא גם בציבור שלמענו המידע נאסף 

 .ומפורסם

 

 

 חופש העיתונות כמגן על הדמוקרטיה, שלטון החוק ובריאות הציבור: מן הכלל אל הפרט .4

 

המוכר, זאב ז'בוטינסקי, חשיבותה של העיתונות ניתן ביטוי ראשוני כבר בדבריו של הוגה הדעות  .54

"דבר גדול הוא עיתון; אין בעולם מלאכה נשגבת שמצא לבטא את חשיבותה של העיתונות לשדה הרוח: 

-הדרכה או מספר מעשי גניבה שקרו אתמול בפרבר-ממלאכתו של עיתונאי, ויהי כותב מאמרי

ן תפקידה של עיתונות הדם בגוף, כתפקידו של המסחר במשק העולמי, כ-האביונים. כתפקידו של מחזור

בשדה הרוח. כבר אמרתי וכתבתי פעמים רבות, אבל כדאי להגיד את הדבר עוד ועוד בפני הלועגים: 

                                                      
 .10סעיף , ץ נתוני תקשורת"בג61 
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מוצאי מלאכתו של העיתונאי הם עתיקים וקדושים... מלאכת הפובליציסטיקה היא ירושת נביאי 

 .62ישראל..."

 

ות לחשיבותה של העיתונות אבל מעבר לאמירות אלה, כמובן רצוי וראוי ליתן דוגמאות אחד .55

החופשית לשם שמירה עם שלטון החוק והדמוקרטיה הישראלית. בין דוגמאות אלה, ניתן 

לתת, למשל את חשיבותן של התמונות של העיתונאים ענת סרגוסטי, אלכס ליבק ושמואל 

 63".300רחמני, בחשיפת האמת סביב "פרשת קו 

 

וחשיבות גם בשדה של שמירה על בריאות  ראוי גם להדגיש, כי לעיתונות החופשית תרומה .56

חופש העיתונות אינו נוגד את זכות הציבור הציבור, וגם בעניין זה ראוי ליתן דוגמאות אחדות. 

עקרון זה כלל לא נידון, קל וחומר לא בא לידי ביטוי  –לבריאות ולחיים אלא מחזק ומאפשר אותו 

 בתקנות מושא עתירה זו. 

שתי עיתונאיות מחדל של בית חולים בחיפה שטיפל בחולי סרטן בתרופות שפג כך, היה למשל, בחשיפה של  .1

 64 תוקפן;

 65 כך, בחשיפה של עיתונאי בעיה קשה, מוסרית ואנושית, הכרוכה בפרקטיקה של קשירת פגועי נפש; .2

כך, בטיפול העיתונאי בעניינה של רשלנות רפואית שהתגלתה בהתנהלותו של רופא מנתח, קרדיולוג,  .3

  66 בטיפול בחולה שהונח על שולחן הניתוחים באחריותו;שהתרשל 

כך גם במקרה של חשיפת תעשיית השקרים והטיוחים סביב "תעשיית הטבק" בארה"ב ובמקומות  .4

 67 נוספים;

  68 כך, בתעשיית "הסיליקון בחלב" (החדרה של חומרים זרים למזון שעלולה ליצור סכנה לבריאות); .5

לתה בתחקירים עיתונאיים על מקרים של שוחד במסגרת תיירות מרפא שתחי –כך ב"פרשת תיירות המרפא"  .6

דחיית ניתוחים "רגילים" ברפואה הציבורית תוך תעדוף אסור של  –(חוסר האסדרה של נושא תיירות מרפא 

  69תיירות מרפא);

  70כך בתחקירים על עיקור הנשים האתיופיות (אפקט חברתי ושרירות ממסד); .7

                                                      
  .22.3.1932"חזית העם"מאמר מיוחד ל, בוטינסקי'ז 62
 .300_קו_פרשת/.wikipedia.org/wikihttps://he: בין היתר, בעניין זה' ר 63
 ynet.5.2.2020 ," כך קיבלו חולי סרטן תרופות כימותרפיות שפג תוקפן"שרית רוזנבלום וגילית קוזובה  64
  .17.7.2018 ,ישראל היום" לא תקציבית, קשירת פגועי נפש זו בעיה מוסרית"רן רזניק  65
 .12.9.2004 ,מדינת ישראל' ולדימיר יקירביץ  נ 5741/04 פ"ע: הסיפור הגיע לערכאות והסתיים בפסק דין מרשיע 66
 whistleblower/-tobacco-big-the-wigand-https://www.cbsnews.com/video/jeffrey.: למשל' ר 67
סוף "בתחקיר של העיתונאי רונאל פישר במוסף  הפרשה החלה. בחלב_הסיליקון_פרשת/wiki/org.wikipedia.he://https' ר 68

תנובה  10085/08א "ע: עוד' ר. בין היתר במסגרת תובענה ייצוגית רחבת היקף, והגיע לאחר מכן גם לערכאות, של מעריב" שבוע
 .4.12.2011 ,'ל ואח"עזבון המנוח תופיק ראבי ז' מ נ"מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל בע

: וכן; ttps://www.globes.co.il/news/article.aspx?didh=1001281658למשל ' ר 69
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001111861 ; הפרשה נחשפה לראשונה בתחקיר של תוכנית

ולא הובילה להליך משפטי פלילי משום שלאחר שימוע החליטה , הניבה חקירה משטרתית, אילנה דייןשל " עובדה"התחקירים 
 https://www.the7eye.org.il/121162.: עוד בעניין זה' ר. הפרקליטות שלא תוכל להוכיח מעבר לספק סביר את טענת השוחד

הפרשה החלה בתחקיר של העיתונאית גל גבאי בתוכנית . ps://www.haaretz.co.il/news/educationhtt/1.1915537' ר 70
 .בטלוויזיה החינוכית" ואקום"התחקירים 

https://www.cbsnews.com/video/jeffrey-wigand-the-big-tobacco-whistleblower/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001111861
https://www.the7eye.org.il/121162
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 וכך במקרים נוספים; .8

 

מכאן, כי חופש העיתונות והערכים והאינטרסים הציבוריים שהוא מגלם אינם זרים לבריאות  .57

הציבור אלא מתיישבים איתה ומהווים חלק ממנה. כך גם תרומתה של העיתונות החופשית 

לדמוקרטיה ולשלטון החוק. חשוב עוד לציין, כי החשיבות של עיתונות חופשית לשמירה על 

עניין שניתן לחכות עמו. להיפך, יש תחלואים של מערכת הבריאות  ערכים נשגבים אלה אינה

ו/או של המערכות הקשורות עמה, שיש הכרח לחשוף בהקדם האפשרי ואין אפשרות להמתין 

היתה חשיבות גבוהה ביותר לאלמנט הזמן  71. כך, למשל, "בפרשת רמדיה"עמם "עד יעבור זעם"

 ת שנגרם בשל השימוש בתחליף החלב הפגום.והיה הכרח למנוע המשך הנזק לציבור התינוקו

 

כמובן, איננו יודעים בנקודה זו של הזמן מה הוא התחקיר, או מה הוא הגילוי העיתונאי, שעשוי  .58

להביא לשינוי משמעותי דווקא לעת הזו, ואולי דווקא למנוע החרפת המשבר הנוגע ל"מגפת 

סוגים שונים של בדיקות לגבי  הקורונה", ואולם חשוב להדגיש, כי גם כיום קיים מידע על

"וירוס הקורונה החדש" הנוהגים בעולם; על סוגים שונים של טיפולים לחולי הקורונה; על 

סוגים שונים של התנהלות מדינית (של מדינות שונות) ביחס למשבר זה. גם בישראל, וגם במועד 

האמור, וחשוב כתיבת שורות אלה, יש ליקויים מסוימים בהתנהלות הרשויות ביחס למשבר 

ביותר כי "שוק הדעות החופשי", שאחד מאדניו החשובים הוא העיתונות החופשית, ייוותר 

פתוח לחלוטין דווקא לעת הזו. הימנעות מחוקק המשנה ממתן דעתו לסוגיה נכבדה זו מלמדת 

על ליקוי חמור בתקנות מושא עתירה זו, ומצדיק התערבות בתקנות ואף ביטולן, או למצער 

 .ןשינויי

 

 הפגיעה בחופש העיתונות ובחסיון מקורות אינה מידתית ונעשתה משיקולים שאינם ענייניים .5

 

כאמור לעיל, חופש העיתונות והעקרון בדבר חסיון מקורות עיתונאים נובע מחופש הביטוי  .59

שהוא זכות יסוד חוקתית, לפיכך, יש לבחון את הפגיעה בו על פי מבחני פסקת ההגבלה בסעיף 

לחוק היסוד). גם אם נניח כי  12יסוד: כבוד האדם וחירותו (ר' גם הסיפר לסעיף לחוק  8

התקנות עומדות במבחנים הראשונים של פסקת ההגבלה, הרי חיוני כי יעמדו גם במבחן 

 המידתיות.

 

מבחן הקשר הרציונאלי בין האמצעי למטרה  (א)מבחני המידתיות שנקבעו בהלכה הפסוקה נחלקים לשלושה:  .60

לפי מבחן זה, נדרש קשר של התאמה בין המטרה לבין האמצעי. האמצעי  –גם לעיתים "מבחן ההתאמה") (קרוי 

מבחן האמצעי שפגיעתו  (ב)צריך להיות גזור להשגת המטרה ולהוביל, באופן רציונאלי, להגשמתה של המטרה; 

אדם חוקתית, הוא ראוי רק לפי מבחן זה, אמצעי חקיקתי, הפוגע בזכות  –פחותה ("מבחן האמצעי המינימאלי") 

איזון של נזק  (ג)ידי אמצעי אחר, אשר פגיעתו בזכות האדם תהא קטנה יותר; -אם לא ניתן להשיג את המטרה על

                                                      
אלא בבדיקות של רופאים , הפרשה אמנם לא החלה בתחקיר של עיתונאי. רמדיה_פרשת/wiki/org.wikipedia.he://https' ר 71

 .ואולם ברי כי היה לגורם הזמן השפעה משמעותית על האפשרות למזער נזקים באותה פרשה, ובהצלבת מידע נכונה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
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שקילת התועלת שתצמח לציבור לעומת הנזק לפרט בהפעלת  –מול תועלת ("מבחן המידתיות במובן הצר") 

 72 האמצעי.

 

ייננו. ודוק: מבחני המידתיות בוחנים, בעיקרו של דבר, יחס בין אמצעי והנה, מבחנים אלה אינם מתקיימים בענ .61

למטרה בהיבטיו השונים. ואולם, ביחס לתכלית התקנות (שמירה על בריאות הציבור), הרי שזו, ניתנת להשגה גם 

עה באמצעים שפגיעתם בחופש העיתונות פחותה, ובין היתר על ידי החרגת עיתונאים מהתקנות ו/או על ידי קבי

כי חדירה לטלפונים הניידים של עיתונאים תעשה אך ורק על ידי צו שיפוטי ו/או על ידי אמצעי אחר שיוודא ניטור 

ממוקד לחלוטין הנוגע לשיחות עם חולה (ולא את כלל השיחות של העיתונאי). בענייננו, לא נעשה כל מאמץ שהוא 

עיתונות והעקרון בדבר חסיון מקורות, ולא ננקטו לאזן את האינטרס החשוב של בריאות הציבור אל מול חופש ה

 כל אמצעים מידתיים בעניין זה.

 

טענה נוספת היא טענת השיקולים הענייניים. ההלכה מחייבת כל רשות, גם את הממשלה בהתקינה תקנות שעת  .62

חירום, לשקול בכובד ראש את כל השיקולים העניינים ולתת לכל שיקול ענייני את המשקל הראוי 

(ובכלל זה חופש העיתונות) הוא שיקול ענייני. לכן חובה הייתה על   הביטוי אין ספק שחופש 73המקרה. בותבנסי

זה את  הממשלה לשקול את שאלת הפגיעה של התקנות בחופש העיתונות (כולל החיסיון העיתונאי) ולתת לשיקול

עת תנאים להפעלת האיכון כלפי המשקל הראוי, שמצריך היה לבוא לידי ביטוי בהחרגה של עיתונאים או בקבי

עיתונאים. ככל הידוע, הממשלה לא שקלה כלל שיקול זה ויש בכך כדי לפסול את התקנות או לחייב את הממשלה 

 לשוב ולשקול את הדרך לצמצום הפגיעה בחופש העיתונות.

 

 

 הסעד המבוקש 

 

המפורט ברישא על יסוד כל האמור מתבקש בית המשפט העליון הנכבד להעניק את הסעד  .63

לעתירה זו. כל זאת, נוכח העובדה שהתקנות פוגעות בצורה בלתי מידתית ובלתי סבירה 

בעקרונות אחרים החיוניים לעת הזו, ובהם חופש העיתונות ועקרון חסיון מקורות עיתונאים. 

השמירה על עקרונות אלה חיונית לשם שמירה על הדמוקרטיה ושלטון החוק, כמו גם לשם 

 בריאות הציבור.שמירה על 

 

כמו כן, מתבקש בית המשפט העליון הנכבד לחייב את המשיבים, או מי מהם, בתשלום הוצאות  .64

 העתירה, לרבות שכר טרחת עורכי הדין של העותר, בתוספת מע"מ כדין.

 

                                                      
ץ "בג); 1995( 436-437, 221) 4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' רחי המאוחד נבנק המז 6821/93א "למשל ע' ר 72

ץ "בג; ציבורי-בהקשר הכללי יותר של משפט מינהלי –) 1999( 728) 2(ד נג"פ, שר הפנים' סטמקה נ 3648/97
יעוט המרכז המשפטי לזכויות המ –עדאללה  8276/05ץ "בג); 1999( 241) 5(ד נג"פ, שר הביטחון' צמח נ 6055/95

הפגיעה  -מידתיות במשפט אהרן ברק : גם' ר. בהיבט של ניתוח חוקתי – 12.12.2006, שר הביטחון' הערבי בארץ נ
      .(2010)בזכות החוקתית והגבלותיה 

  728-.(2010) 725משפט מינהליארז -דפנה ברק: למשל' ר 73
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 סוף דבר
 

 בנסיבות אלה, לא נותרה הברירה, אלה לפנות בבקשת סעד לבית המשפט העליון הנכבד. .65

 

 תמכת בתצהיר חתום כדין על ידי יו"ר העותר, מר יאיר טרצ'יצקי.עתירה זאת נ .66

 

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוא בעל הסמכות לדון בעתירה וליתן את הסעד המפורט  .67

 בהתאם לכל האמור לעיל במצטבר.     –מעלה, והוא מתבקש לעשות כן 

 

 

    _____________ ________________ 

 ר מורן סבוראי, עו"דד" אמיר בשה, עו"ד    

 בשה זבידה סבוראי, משרד עורכי דין             

 ב"כ העותר                    
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